Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja skladno z
Odlokom o podeljevanju priznanj v Občini Žalec (Uradni list RS št. 40/13)
r a z p i s u j e
POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŽALEC
V LETU 2017
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja razpisuje pogoje
in rok za dajanje pobud za podelitev priznanj občine Žalec:
I. GRB OBČINE ŽALEC
Grb Občine Žalec podeljuje občinski svet na predlog za priznanja pristojne komisije
za uspehe na področju gospodarstva, umetnosti, kulture, ekologije, družbenih
dejavnosti, športa in vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja.
Grb občine Žalec se podeli posamezniku za večletne uspehe, življenjsko delo in
izjemne enkratne dosežke ter organizaciji za večletne uspehe in izjemne dosežke,
vendar ne več priznanj za isti dosežek
Komisija za mandatna vprašanja volitve, imenovanja ter priznanja lahko predlaga
občinskemu svetu vsako leto največ 5 dobitnikov grbov.
2. PLAKETO OBČINE ŽALEC
Plaketo Občine Žalec podeljuje občinski svet za uspehe in dosežke s katerimi se
povečuje ugled Občine Žalec na gospodarskem, kulturnem, športnem področju, za
dosežke na drugih področjih.
Plaketo Občine Žalec lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom in
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Žalec.
Plaketa občine Žalec se podeli posamezniku za uspehe, enkratno življenjsko delo in
dosežke ter organizaciji za uspehe in dosežke, vendar ne več priznanj za isti
dosežek.
Komisija za mandatna vprašanja volitve, imenovanja ter priznanja lahko predlaga
Občinskemu svetu vsako leto največ 5 dobitnikov plaket.
II.
Priznanje Občine Žalec se podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in
društvu. Priznanja se izročajo na slovesen način.
III.
Pobudo za podelitev priznanja občine Žalec lahko podajo fizične in pravne osebe.
Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.

IV.
Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati:
 naziv in naslov pobudnika
 datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje
 ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naslov predlagane
organizacije, podjetja, skupnosti, društva
Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati:
a) za posameznika:
 kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že
prejel) s poudarkom na tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za
priznanje;
b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva:
 kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo prejetih priznanj (katero
priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi katerih se
predlaga priznanje;
Pobude za podelitev priznanj Občine Žalec sprejema Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec do 31.
maja 2017. Pobude lahko posredujete tudi na elektronski naslov:
glavna.pisarna@zalec.si

Objavljeno:
Na spletni strani občine Žalec
Posredovano:

Županu

Direktorici občinske uprave

Članom občinskega sveta



Krajevnim in mestni skupnosti

PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA MANDATNA
VPRAŠANJA,VOLITVE, IMENOVANJA TER
PRIZNANJA
Roman Virant l. r.

